Věda a výzkum

Brno, Česká republika

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
děkan: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity patří v oboru právních věd a výuky
mezi špičkové instituce a historie těchto aktivit sahá do samotného počátku
jejího zrodu v roce 1919. Je jednou z nejprestižnějších právních výzkumněvzdělávacích institucí v České republice. To dokazuje nejen nejvyšší zájem
uchazečů o studium v rámci republiky, ale i mnohé každoroční průzkumy
nezávislých publicistických deníků mezi odborníky z oboru. Je jednou ze čtyř
veřejných právnických fakult v České republice a často je charakterizována jako
moderní, dynamická fakulta, kde v centru zájmu stojí propojení pedagogické
činnosti a vědeckého bádání. Absolventi fakulty jsou zároveň soustavně vysoce
hodnoceni ze strany zástupců vědy i praxe. Fakulta také stojí na prvním místě
ve využívání evaluačních a dalších hodnotících postupů a řízení kvality. Tyto
jsou zavedeny jak v řízení lidských zdrojů, tak v procesu realizace
akreditovaných studijních programů, výzkumu i podpůrných činností.

Věda – výzkum – internacionalizace
Právnická fakulta Masarykovy univerzity dosahuje nejlepších výsledků
v hodnocení vědy a výzkumu mezi právnickými fakultami České republiky, a
to jak v počtu hodnocených výsledků, tak zejména v počtu korigovaných bodů
výsledků. Přispívá k tomu i soustavná snaha o internacionalizaci fakulty a jejích
vědeckovýzkumných aktivit. Fakulta cíleně rozvíjí odborné a další partnerské
vztahy s institucemi ochrany práva, zastupitelskými a exekutivními orgány
v ČR, EU i širším mezinárodním prostředí. Mezi významné výsledky v této
oblasti patří například vydání společných mezinárodních monografií.
Tradičními zahraničními partnery fakulty jsou například The John Marshall
Law School Chicago, USA; Právnická fakulta, Univerzita v Bialystoku, Polsko;
Fakulta práva a správy, Slezská univerzita v Katovicích, Polsko; Právnická
fakulta Univerzity v Mariboru, Slovinsko; a Nottingham Trent University,
Velká Británie.

Vědeckovýzkumný růst akademických pracovníků
Právnická fakulta Masarykovy univerzity podporuje vědeckou činnost svých
pracovníků různými nástroji. Tyto nástroje jim umožňují vyjíždět na zahraniční
instituce a zapojovat se do společného výzkumu a tvorby publikací.
V neposlední řadě je také podporována účast na zahraničních vědeckých
konferencích. Fakulta také uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Jednou z priorit dlouhodobého záměru fakulty je poskytnout
svým akademickým pracovníkům vhodné a kvalitní vědeckovýzkumné zázemí,
které jim umožní těchto nejvyšších akademických hodností dosáhnout.
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Odborný růst studentů
Fakulta se snaží budovat vědeckovýzkumnou kapacitu již u svých studentů.
Významnou součástí této agendy je tzv. Studentská vědecká odborná činnost
(SVOČ), soutěž, která zde má tradici od akademického roku 1998/1999.
Každoročně ji vyhlašuje děkan fakulty. Studenti soutěží s původními
odbornými pracemi v oboru Právo na témata vyhlašovaná významnými
veřejnoprávními i soukromoprávními institucemi. Mezi další studentské
vědecké soutěže patří soutěž o Cenu IUS et SOCIETAS. Studenti se
každoročně účastní i významných mezinárodních „moot courtů“, jako
například Willem C. Vis International Arbitration Moot, Philips C. Jessup
International Law Moot Court Competition, Foreign Direct Investment Moot
Competiton a Jean-Pictet Competition.
Pro studenty doktorského stupně studia přinášejí motivační nástroje často sami
školitelé a jednotlivé katedry, ale i celouniverzitní projekty podporující
doktorandy a postdoktorandy. Doktorandi jsou často plnohodnotnými členy
výzkumných týmů a významným efektem soustavného úsilí fakulty je, že podíl
doktorandů na publikačních činnostech a aktivitách neustále roste.
Kvalita studentů je také soustavně zvyšována zapojením zahraničních
vyučujících do výuky, vytvářením rámce výuky dovednostních předmětů a
povinností absolvovat během studia praxi.

Vědecké konference

Právnická fakulta Masarykovy univerzity se zaměřuje na zvyšování
vědeckovýzkumných kompetencí svých členů mimo jiné formou podpory
vzájemného setkávání. K tomuto cíli slouží pořádání vědeckých konferencí.
Největší celofakultní konferencí s vysokou mezinárodní účastí jsou podzimní
Dny práva. Jejím protipólem v jarním semestru je konference COFOLA, která
je pořádaná doktorandy a zaměřená na studenty doktorského a magisterského
studijního programu a mladé vědce. K dalším již etablovaným mezinárodním
konferencím náleží podzimní konference Cyber Space. Řada dalších
odborných konferencí s významnými výstupy je realizována na katedrové
úrovni. Elektronické verze konferenčních sborníků jsou volně k dispozici na
vědeckém webovém portále fakulty (www.science.law.muni.cz) a pro širokou
odbornou veřejnost představují vyhledávaný zdroj informací.

Knihovnicko-informační činnost

Nezastupitelnou roli v nakládání s vědeckými informacemi má Ústřední
knihovna fakulty. Ta je díky množství a kvalitě informací cenným zdrojem pro
justiční centrum státu. Knihovna průběžně sleduje trendy v oblasti
informačních zdrojů a neustále rozšiřuje škálu dostupných elektronických
databází odborných textů. Fakultní knihovna zároveň disponuje jedinečným
fondem starých knih. V tomto fondu jsou tištěné knihy od roku 1546 do roku
1950. Knihovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, rozšířením a modernizací
a od března 2015 se profiluje s cílem stát se střediskem právních informací ve
středoevropském prostoru.
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Odborná periodika
Mezi důležité vědeckovýzkumné činnosti fakulty patří vydávání odborných
periodik. Časopis pro právní vědu a praxi vychází od roku 1993. Pod gescí
fakultního Ústavu práva a technologií vzniká Revue pro právo a technologie a
také periodikum vydávané v anglickém jazyce pod názvem Masaryk University
Journal of Law and Technology. Zejména do posledně jmenovaného přispívají
také mnozí zahraniční odborníci.

Projektová činnost
Právnická fakulta Masarykovy univerzity a její členové jsou řešiteli národních
i mezinárodních výzkumných projektů. Mezi poskytovatele patří například
Grantová agentura České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Evropská unie (Horizont 2020, Lifelong Learning Programme
Jean Monnet, Lifelong Learning Programme Erasmus, Marie Curie) a další. Na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity se realizuje prestižní projekt The Rise
of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of
Separation of Powers without an Architect financovaný z grantu Evropské
výzkumné rady.

Další odborná činnost
Členové fakulty se průběžně podílejí na řešení problémů právní praxe účastí na
tvorbě návrhů právních předpisů či připomínkových řízení k těmto návrhům,
účastí na tvorbě soudní judikatury a expertizní činností. Tito akademičtí
pracovníci také působí v pracovních či poradních orgánech a skupinách
ústředních orgánů státní správy jako členové kontrolních komisí či dozorčích
orgánů Grantové agentury České republiky nebo jako členové v různých
odborných a vzdělávacích společnostech.

3

KATEDRY A ODBORNÁ
PRACOVIŠTĚ
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Katedra právní teorie
vedoucí:

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
e-mail: milos.vecera@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Katedra právní teorie se zabývá především tématy, která se dotýkají
problematiky: procesu globalizace, evropeizace a pluralizace práva; zákazu
diskriminace a ochrany práv menšin; domácího násilí a jeho filosoficko-právní
analýze; právního a sociálního státu v kontextu postmoderny; konceptu právní
a sociální rovnosti; tradice a perspektivy brněnské normativní právní školy,
mechanismu působení práva ve společnosti; proměn systému práva; aplikace
práva; otázek právní hermeneutiky, metodologie a teorie právní interpretace;
současné kritické právní teorie; hnutí Právo a literatura a problematiky práva
jako nástroje sociální kontroly.

Katedra ústavního práva a politologie
vedoucí:

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
e-mail: jan.svaton@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Akademičtí pracovníci katedry ústavního práva a politologie jsou zaměřeni ve
své publikační činnosti na všechny oblasti ústavního práva z hlediska teorie i
praxe. Jedním z důvodů je, že většina pracovníků působí u Ústavního soudu,
Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství. Hlavní
pozornost je věnována otázkám teorie ústavy, legislativy včetně tvorby
právních předpisů v oblasti územní samosprávy, volebnímu právu, teorii a
ochraně základních práv a svobod, teorii státního občanství a postavení hlavy
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státu. S ohledem na pracovní zaměření pracovníků katedry je trvalá pozornost
věnována jednotlivým problémům ústavního a správního soudnictví. V oblasti
státovědy to jsou zejména otázky vývoje moderního státu, dělby moci a
výkonné moci, v oblasti politologie základní pojmy a procesy a dále politický
systém ČR a mezinárodní systém včetně bezpečnostní a zahraniční politiky ČR.

Katedra dějin státu a práva
vedoucí:

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
e-mail: jaromir.tauchen@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Členové katedry dějin státu a práva se zaměřují ve své činnosti především na
problematiku: římského práva a na něj navázanou problematiku dědického
práva a vlivu římského práva na právní vývoj ve středověku a novověku;
vojenské správy; novějších i starších českých a československých právních
dějin v celé jejich šíři; vývoje soukromého práva; soudního řízení; kritické edice
středověkých právních pramenů; německých právních dějin; období
Protektorátu Čechy a Morava; vývoje rodinného práva na našem území a na
problematiku vývoje prvorepublikové právní vědy.

Katedra správní vědy a správního práva
vedoucí:

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
e-mail: sona.skulova@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva se orientuje zejména na oblast:
evropských principů a standardů dobré správy; transparentnosti veřejné správy
a ochrany osobních údajů; územní a zájmové samosprávy; majetkoprávní
problematiky veřejných subjektů; veřejnoprávních institutů hraničících
s právem soukromým; správních procesů; diskreční pravomoci správních
orgánů; legislativní činnosti veřejné správy; soudní kontroly veřejné správy
odpovědnosti za škodu a nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné
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správy; institutu veřejného ochránce práv; stavebního práva; živnostenského
práva; vodního práva; dopravního práva; katastrálního práva; školského práva
a na oblast správně-vědních otázek.

Katedra občanského práva
vedoucí:

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
e-mail: katerina.ronovska@law.muni.cz
profilující členové katedry:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Zaměření vědeckovýzkumné činnosti katedry občanského práva je vymezeno
do značné míry institucionálním rámcem, v němž jsou jednotlivé dílčí týmy
resp. jednotliví členové katedry zapojeni. Podle věcné orientace výzkumu jde o
klíčové zaměření témat dotýkajících se: evropského občanského práva;
evropského rodinného práva; práva duševního vlastnictví; europeizace
právnických osob neziskového sektoru; místa a vývoje českého občanského
práva v rámci středoevropského prostoru a jeho konfrontace s právními řády
středo- a východoevropských zemí včetně Rakouska a Německa s právem EU;
paradigma, hodnotového, institucionálního a systémového zakotvení
občanského práva; neziskového sektoru; vývoje soukromého práva na území
ČR; domácího násilí a jeho řešení; práva ochrany spotřebitele a práva bydlení.

Katedra trestního práva
vedoucí:

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
e-mail: vera.kalvodova@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Výzkumné aktivity katedry trestního práva jsou orientovány nejen na profilová
právní odvětví, tj. trestní právo hmotné a procesní, ale i na související neprávní
vědní obory, především kriminologii a penologii. Předmětem vědeckého
zájmu jednotlivých učitelů katedry jsou zejména následující témata: europeizace
trestního práva hmotného a procesního; pojetí trestného činu; subsidiarita
trestní represe; omyl v trestním právu; okolnosti vylučující protiprávnost;
7

sankční systém trestního práva (alternativní tresty, odnětí svobody, doživotí,
vězeňství); trestní právo mladistvých; trestní odpovědnost právnických osob;
hospodářská kriminalita; právo na spravedlivý proces; mezinárodní justiční
spolupráce v trestních věcech a dokazování v trestním řízení.

Katedra mezinárodního a evropského práva
vedoucí:

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
e-mail: filip.krepelka@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva se v oboru mezinárodního práva
veřejného zabývá především: aplikací mezinárodního práva mezinárodními a
národními soudy; mezinárodním trestním právem; mezinárodním
ekonomickým právem; mezinárodní ochranou investic; právem mezinárodních
smluv a právem diplomatickým a konzulárním.
V oboru mezinárodního práva soukromého a obchodního se katedra věnuje
mezi jiným: obecné části mezinárodního práva soukromého; závazkům ze
smluv, mezinárodní kupní smlouvě; evropskému mezinárodnímu právu
soukromému a procesnímu; vlivu elektronizace na mezinárodní právo
soukromé; řešení soukromoprávních sporů online; mezinárodnímu
rozhodčímu řízení a mezinárodní unifikaci hmotného soukromého práva.
V oboru práva EU se katedra zabývá: charakterem práva EU, federalismem
EU; předností práva EU a jeho pramenů; jazyky v právu, zejména v právu EU;
volným pohybem zboží a služeb v EU; vnějšími vztahy EU; ochranou
duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku a v právu EU; interpretací práva
EU a zdravotnickým právem EU.
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Katedra obchodního práva
vedoucí:

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
e-mail: josef.kotasek@law.muni.cz

profilující členové katedry:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Členové katedry obchodního práva se věnují ve své činností především
problematice: práva obchodních korporací; firemního práva a práva proti
nekalé soutěži; antimonopolního práva; regulace kapitálového trhu a práva
cenných papírů; zadávání veřejných zakázek; smluvního práva v podnikatelské
praxi a problematice ekonomické analýzy práva.

Katedra finančního práva a národního hospodářství
vedoucí:

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
e-mail: petr.mrkyvka@law.muni.cz

profilující členové katedry:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství se ve své
vědeckovýzkumné činnosti věnuje zkoumání interakce práva a ekonomie, resp.
ekonomiky, veřejné finanční činnosti a jejím právním mantinelům. Do sféry
zájmu patří mimo jiné monetární politika a měnové právo, veřejné finance a
fiskální právo (rozpočtové právo, daňové právo, problematika právní regulace
veřejného dluhu ad.), finanční trh a právo finančního trhu. Zvláštní pozornost
se upírá též na zvláštnosti e-prostředí v daných segmentech práva.
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Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
vedoucí:

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
e-mail: jan.horecky@law.muni.cz

profilující členové katedry:
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení se zaměřuje mimo jiné na
zkoumání liberalizace v kolektivním pracovním právu, a to především na
možnosti rozšíření působnosti kolektivní smlouvy a její normativní části.
V tomto segmentu se především jedná o prosazení větší liberalizace a omezení
striktní státní regulace tam, kde to není nezbytně nutné.

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
vedoucí:

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
e-mail: ilona.jancarova@law.muni.cz

profilující členové katedry:
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
V současnosti a v nejbližším výhledu je vědeckovýzkumná pozornost a činnost
katedry práva životního prostředí a pozemkového práva zaměřena na téma:
odpovědnosti v právu životního prostředí; řešení střetů zájmů v území;
kontroly, dozoru a inspekce jako nástroje ochrany životního prostředí. Volba
těchto témat umožňuje uplatnění se všech členů katedry i jejich dvojjediného
zaměření na problematiku, kterou katedra zabezpečuje i ve své pedagogické
oblasti, tj. jak na problematiku práva životního prostředí, tak práva
pozemkového.

Katedra civilního práva procesního
vedoucí:

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
e-mail: petr.lavicky@law.muni.cz

profilující členové katedry:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
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Ústav práva a technologií
vedoucí:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
e-mail: radim.polcak@law.muni.cz

Dominantními obory, v nichž Ústav práva a technologií vyvíjí pedagogickou,
vědeckou a expertní činnost, jsou právo informačních a komunikačních
technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického
práva jako energetické právo, právo specifické produkce, zdravotnické právo a
další.

Ústav pro otázky soudnictví
vedoucí:

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J.S.D.
e-mail: david.kosar@law.muni.cz

Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN – Judicial Studies Institute) je výzkumné
centrum, které se zaměřuje na zkoumání vnitrostátních soudů, mezinárodních
tribunálů a dalších těles zapojených do správy soudnictví. JUSTIN zahájil svou
činnost v září 2016 díky podpoře od Evropské výzkumné rady (ERC Starting
Grant JUDI-ARCH, 2016–2021) věnované na výzkum rostoucí role nejvyšších
rad soudnictví a dalších forem soudcovské samosprávy.
JUSTIN si klade za cíl posunout vědění na základě propojených
mezioborových výzkumných projektů, jejichž předmětem bádání jsou soudy a
soudci z pohledu právního, filozofického, politologického a sociologického.
Výzkum prováděný v rámci JUSTIN v současnosti zahrnuje soudcovskou
nezávislost a zodpovědnost, důvěru v soudnictví, transparentnost a legitimitu
soudní moci, zákonodárné reakce na judikaturu ESLP, analýzu citací a
naplňování rozsudků ESLP a lidskoprávních orgánů OSN na vnitrostátní
úrovni. Záměrem JUSTIN je stát se celosvětově významným centrem
výzkumu v oblasti soudnictví.
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